


Stop industrialisatie Oostelijk Havengebied 
Reuzeschepen bedreigen leefbaarheid 

 
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald 
Het Stadsdeel Oost heeft in het najaar van 2015 een vergunning 
gegeven aan het Havenbedrijf om drie grote metalen aanlegsteigers 
te bouwen aan de IJ-kant van het KNSM-eiland. Hier kunnen in totaal 
12 reuzeschepen worden aangelegd, dwars op de kade. Dit is de 
eerste fase. Twee verdere ligplaatszone’s zijn voorzien aan de 
Sumatrakade (Java eiland).  
Dit besluit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid van het 
Oostelijk Havengebied en gaat in tegen eerder beleid, dat het gebied 
bewust tot woongebied heeft bestemd.  
 

 
 

Het actie comité “stop industrialisering Oostelijk Havengebied”  en 
meer dan 40 individuele bewoners hebben tegen dit besluit formeel 
bezwaar aangetekend.  Twee rumoerig verlopen informatie- en 
inspraakavonden met het Havenbedrijf hebben de bezwaren alleen 
maar versterkt. De bewoners voelen zich onvolledig en te laat 
geïnformeerd en vinden dat met hun belangen geen rekening is 
gehouden.  Wij roepen het bestuur en de politieke partijen van 
Stadsdeel Oost dan ook op om de vergunning te heroverwegen en in 
te trekken.  
 

Opgestaan is plaats vergaan… 
In de jaren tachtig is het  besluit genomen om het, door de haven 
verlaten en verloederde, Oostelijk Havengebied te herbestemmen 
tot een woongebied.  Dit was een bewuste keuze welke tot uiting 
komt in vele beleidsnota’s en bestemmingsplannen.  Amsterdam 
heeft zich als stad hiermee wereldwijd op de kaart gezet als 
toonbeeld hoe oude stadshavens getransformeerd kunnen worden 
tot aantrekkelijk woongebied. Dit heeft de aanzet gegeven tot de 
huidige economische vitaliteit van Amsterdam. 
Bij het inrichten van het voormalige havengebied tot woongebied 
heeft het Havenbedrijf het beperkte recht verkregen 24 
binnenvaartschepen aan te laten leggen. Het betreft schepen tot 80 
meter lengte die maximaal 1,5 meter boven de kade uitsteken. Dit 
past bij de schaal en nieuwe karakter van het gebied.  Met de komst 
van de grote steigers en het continu af- en aanmeren van reuze 
binnenvaartschepen (tot 180 meter lang) wordt het bestaande 
evenwicht sterk verstoord ten gunste van havenactiviteiten en ten 
koste van de omwonenden. De nu gepresenteerde bouwplannen zijn 
een duidelijke beleidsbreuk: woonfunctie wordt ondergeschikt aan 
economische havenbelangen. Dit was niet de afspraak.  
Het  Havenbedrijf Amsterdam lijkt voorbij te gaan aan de decennia 
geleden reeds gemaakte beleidskeuzes, of daar met terugwerkende 
kracht spijt van te krijgen.  
 
Stadsdeel handelt in strijd met bestemmingsplan  
De bouwplannen voor de drie aanlegsteigers staan niet alleen haaks 
op alle eerdere gebiedsvisies van de overheid, maar zijn ook in strijd 
met het nog zeer recentelijk (2013) vastgestelde Bestemmingsplan. 
De in dit bestemmingsplan vastgestelde maximale bouwhoogte (van 
de steigers) wordt met meer dan 4 (!) meter overschreden, 
waardoor het aanmeren van zeer grote binnenvaartschepen 
mogelijk wordt gemaakt. Het Stadsdeel Oost heeft gemeend af te  
 
 

 
 
kunnen wijken van de bepalingen van haar eigen bestemmingsplan 
omdat (citaat):  
 

”het gaat om een afwijking waarbij geen evidente privaatrechtelijke 
of ruimtelijke bezwarentegen medewerking bestaan”. 

 

Het stadsdeel gaat daarmee echter niet alleen voorbij aan haar 
eerdere besluiten maar ook aan de belangen van, of zelfs het 
aanwezig zijn van haar eigen bewoners!   
 

Alternatieven zijn mogelijk!   
Allereerst had het Havenbedrijf moeten anticiperen op haar eigen 
beleidsdoelstellingen (groei van de haven) door op tijd en op de 
juiste plaats een primaire haveninfrastructuur te ontwikkelen 
(bijvoorbeeld aanlegsteigers).  Reeds in de jaren zestig is grond voor 
uitbreiding aangekocht in het Westelijk Havengebied (denk aan 
Ruigoord). Deze plannen zijn blijkbaar niet voldoende en niet op tijd 
tot uitvoering gebracht.  Dit wordt nu afgewenteld op de bewoners 
van het Oostelijk Havengebied. Dit terwijl zij wel de daad bij de visie 
hebben gevoegd door het kopen of huren van een huis.   
Het Havenbedrijf doet voorkomen dat deze plek en de wijze van 
aanmeren de enige mogelijk is om de benodigde capaciteit in te 
vullen. Er is echter voldoende ruimte binnen het hele havengebied 
voor alternatieven. Bijvoorbeeld bij de Houthavens – daar is 
verdichting mogelijk en daar liggen de huidige steigers verder van de 
(toekomstige) woningbouw af – of in het IJ, aan de noordkant bij de 
palissaden langs de vaarroute op enkele honderden meters afstand 
van de bebouwing. 
 

 
 
Amsterdam innovatiestad?  
De behoefte aan ligplaatsen voor schepen midden in een 
woongebied wordt mede veroorzaakt door een inefficiënte  
logistieke planning en coördinatie, of het gebrek hieraan.  Gebruik 
van innovatieve technologieën (internet der dingen) en efficiënte 
modellering  om wachttijden te verkorten en het zo beter benutten 
van de bestaande capaciteit zijn niet echt meegenomen in de 
plannen.  De Rotterdamse Havendirecteur Allard Castelein zei 
hierover in de Volkskrant van 20 februari: “Revoluties zoals Air B&B 
gaan vroeg of laat de haven veranderen. Neem de binnenvaart, dat 
zijn vooral eenmansbedrijven die vaak kriskras door de haven varen 
om containers op te pikken. Dat kan vast efficiënter”. Juist 
Amsterdam heeft de kennis en creatieve bedrijven in huis om deze 
belofte waar te maken.  
Overigens valt te twijfelen aan de geplande groeiprognoses van de 
haven. Er wordt een drastische terugloop van de kolen- en olie-
overslag verwacht als gevolg van de klimaatverplichtingen en de snel 
dalende kosten van duurzame energie. Hierdoor zal een groot deel 
van de haven vrijkomen.  
 

Politiek aan zet  
Een principieel politiek antwoord is nodig. Het huidige besluit is 
tegen het bestemmingsplan en gaat volledig in tegen de 
overheidsvisie waarbinnen de bewoners mede-investeerders zijn 
geworden in de herbestemming van het Oostelijk Havengebied. Het 
is niet alleen een aantasting van de eilanden maar schaadt ook het 
vertrouwen in de politiek.  
Wij verzoeken het stadsdeel Oost en de individuele politieke 
partijen dan ook het besluit tot vergunningverlening voor de bouw 
van drie steigers in te trekken.  



Wat staat er te gebeuren? 
 
Stank en uitstoot 
Dieselmotoren hebben een zeer hoge uitstoot van fijn stof 
(roetdeeltjes), NOx en andere schadelijke stoffen. Bij aanmeren en 
vertrek is de uitstoot van dieselmotoren het hoogst. Het 
motorvermogen van deze reuze schepen is vergelijkbaar met dat van 
vier zware vrachtwagens. De motoren vergroten de uitstoot van fijn 
stof, NOx en andere schadelijke stoffen in ons woongebied.  De 
parkeerplaats van 12 schepen (fase I) is dan gelijk aan een 
parkeerplaats voor 48 zware vrachtwagens, midden in een 
woongebied.  Een milieu – effecten rapportage naar overschrijdingen 
van de hoeveelheid fijn stof heeft niet plaatsgevonden.  
 

Geluidsoverlast 
Bij het aanmeren en vertrek van de schepen wordt intensief gebruik 
gemaakt van de hoofdmotor en boegschroef. Grotere schepen, 
zwaardere motoren, meer geluid. Bij het geven van de vergunning 
heeft  geen onderzoek naar geluidseffecten plaatsgevonden. Dit 
terwijl het beleid er op is gericht geen nieuwe geluidsgevoelige 
functies toe te voegen in het Oostelijk Havengebied.  
 
Lichthinder 
De schepen gebruiken `s nachts felle schijnwerpers om te kunnen 
aanleggen. Deze schijnen in de nieuwe situatie bij het aanmeren 
recht in de woonkamers en slaapkamers op de eerste tot de vierde 
verdieping. Deze liggen dan in een zee van licht. Dit verstoort de 
slaap aanmerkelijk. 
 

Verstoorde nachtrust  
Het aanmeren en vertrekken is 24 uur per dag mogelijk. Ook nu is 
het zo dat schepen met grote regelmaat `s avonds laat aanleggen op 
een tijdstip dat de meeste mensen al naar bed zijn (23.00 tot 01.00 
uur), dan wel vertrekken op een zeer vroeg tijdstip (05.00 tot 08.00 
uur). Dit gebeurt niet zachtzinnig, met alle gevolgen voor de 
nachtrust. Lichthinder en geluidsoverlast nemen toe. Niet voor niets 
geldt voor het vliegverkeer op Schiphol een speciaal nachtregime 
tussen 22.30 en 6.00 uur.  

 
 

Aantasting woonomgeving 
De grotere schepen, waarvoor de steigers bestemd zijn, komen 
haaks op de wal te liggen.  Schepen van de klasse Va (110 x 11,5m), 
VIa (135m x 17,5m) tot schepen van 180m x 22,8m.  De schepen 
steken in onbeladen toestand ongeveer 4 meter boven de kade uit; 
de stuurhut 6 tot 7 meter. Dit betekent bij volledige bezetting, wat 
voor de toekomst te verwachten is, het uitzicht op het water volledig 
verdwenen is. Een verregaande verslechtering van de huidige 
situatie met de kleinere schepen, waar veelal overheen kan worden 
gekeken. De Surinamekade is ingericht als wandelroute waar nu nog 
genoten kan worden van een weids uitzicht over het IJ, van Shell 
gebouw tot Oranje Sluizen. Dat weidse zicht verdwijnt. Men kan 
straks slechts recht naar de overkant kijken tussen de zijwanden van 
haaks aangemeerde stalen schepen. Of men kijkt tegen de stalen 
boegen aan.  Bij de inrichting van het KNSM eiland is bewust gekozen 
voor blauw in plaats van groen. Dat dreigt nu staalgrijs te worden.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

Wat kunt u doen? 
 

Gezien de vergevorderde stadium van de besluitvorming is snelle actie van belang.  U kunt ons hierbij steunen:  
 

1. Het benaderen van de politieke partijen: D’66, PvdA, Groen Links, SP, VVD en Meerbelangen. U vindt de email 
adressen van de Bestuurscommissie Oost hier:   
www.amsterdam.nl/gemeente/bestuurscommissies/bestuurscommissie-o/samenstelling/    
U kunt ook bestuurders van de centrale stad en andere relevante bestuurders benaderen. Gebruik vooral ook 
uw persoonlijke contacten.  

2. Het benaderen van media of ons informeren over uw media contacten. 
3. Door uw talenten en ervaring in te zetten (juridisch, politiek, media, communicatie, creatief, web site of 

anders). Neem hiervoor contact met ons op.  
4. De petitie ondertekenen op http://surinamekade.petities.nl   
5. Een financiële bijdrage leveren voor publicitaire en eventuele juridische kosten. Neem hiervoor contact op 

met het actie comité .  
6. Door uw aanwezigheid op informatie- en protestbijeenkomsten. De eerste mogelijkheid is dinsdag 1 maart bij 

de behandeling van het bezwaarschrift op een openbare hoorzitting in het stadsdeelkantoor,  Oranje-
Vrijstaatplein 2  om 10.00 uur.  

7. Dit pamflet op te hangen achter uw raam of op strategische punten in de stad. A2 poster kunt u als 
buurtbewoner gratis via onderstand e-mail bestellen. Wij komen deze dan persoonlijk langsbrengen.  

 

Contact:  Meld u aan en wij houden u op de hoogte van onze gesprekken met de politiek en eventuele publicitaire 
en juridische acties.  

Surinamekade@gmail.com 


